
الشعبيـة الديمقراطية ة زائر ا ـة ور م  ا

العلمي والبحث العا التعليم  وزارة

Université de khemis Miliana 
Faculté des Lettres et des Langues  
Département de langue et littérature arabes  

مليانةجامعة ـس   خم

واللغات داب   لية

ي العر دب و اللغة   قسم

السدا رزنامة   ول امتحانات

 لیسانس األولى السنة
 التاریخ التوقیت المقیاس

 04/01/2016:اإلثنین 16:30 – 15:00 )شعر(نص أدبي قدیم 

 05/01/2016:الثالثاء 10:00 – 08:30 1أدبي قدیم  دنق

 06/01/2016:األربعاء 12:00 – 10:30 علم الصرف 

 07/01/2016:الخمیس 14:30 – 13:00 بالغة عربیة

 09/01/2016:السبت 16:30 – 15:00 1تقنیات البحث 

 10/01/2016:األحد 10:00 – 08:30 تقنیات التعبیر الشفوي

 11/01/2016:اإلثنین 12:00 – 10:30 عروض وموسیقى الشعر

 12/01/2016:الثالثاء 14:30 – 13:00 علوم القرآن

  لغة أجنبیة
 13/01/2016:األربعاء 16:30 – 15:00 )تعبیر شفهي( 

 14/01/2016:الخمیس 10:00 – 08:30 1إعالم آلي 
  

 
  
 



الشعبيـة الديمقراطية ة زائر ا ـة ور م  ا

العلمي والبحث العا التعليم  وزارة

Université de khemis Miliana 
Faculté des Lettres et des Langues  
Département de langue et littérature arabes  

مليانةجامعة ـس   خم

واللغات داب   لية

ي العر دب و اللغة   قسم

ول  السدا امتحانات   رزنامة

 لیسانس الثانیة السنة
 التاریخ التوقیت المقیاس

 04/01/2016:اإلثنین 14:30 – 13:00 النص األدبیالعربي الحدیث
 05/01/2016:الثالثاء 16:30 – 15:00 النقد األدبي الحدیث

 06/01/2016:األربعاء 10:00 – 08:30 2علم النحو 
 07/01/2016:الخمیس 12:00 – 10:30 اللسانیات العامة

 09/01/2016:السبت 14:30 – 13:00 المناهج النقدیة المعاصرة
 10/01/2016:األحد 16:30 – 15:00 األسلوبیة و تحلیل الخطاب
 11/01/2016:اإلثنین 10:00 – 08:30 مدخل إلى األدب المقارن
  مدخل إلى األدب المغاربي

 12/01/2016:الثالثاء 12:00 – 10:30 )المكتوب باللغة األجنبیة(

 13/01/2016:األربعاء 14:30 – 13:00 األدب الشعبي العام
  اللغة األجنبیة

 14/01/2016:الخمیس 16:30 – 15:00 )شفهي/تعبیر كتابي (

  
  
  
  

 

  



  
الشعبيـة الديمقراطية ة زائر ا ـة ور م  ا

العلمي والبحث العا التعليم  وزارة

Université de khemis Miliana 
Faculté des Lettres et des Langues  
Département de langue et littérature arabes  

مليانةجامعة ـس   خم

واللغات داب   لية

ي العر دب و اللغة   قسم

ول  السدا امتحانات   رزنامة
 لیسانس  السنة الثالثة

 التاریخ التوقیت المقیاس

 04/01/2016:اإلثنین 12:00 – 10:30 قضایا النص الشعري القدیم

 05/01/2016:الثالثاء 14:30 – 13:00 جمالیات السرد العربي القدیم

 06/01/2016:األربعاء 16:30 – 15:00 قضایا النص الشعري الحدیث والمعاصر

 07/01/2016:الخمیس 10:00 – 08:30 المعاصرةالسردیات العربیة الحدیثة و 

 09/01/2016:السبت 12:00 – 10:30 منهجیة البحث األدبي

 10/01/2016:األحد 14:30 – 13:00 أدب الطفل

 11/01/2016:اإلثنین 16:30 – 15:00  اآلداب العالمیة المعاصرة

 12/01/2016:الثالثاء 10:00 – 08:30 األدب الصوفي

 13/01/2016:األربعاء 12:00 – 10:30  األدب العربي واالستشراق

 14/01/2016:الخمیس 14:30 – 13:00 لغة أجنبیة  متخصصة

 
 
  



الشعبيـة الديمقراطية ة زائر ا ـة ور م  ا

العلمي والبحث العا التعليم  وزارة

Université de khemis Miliana 
Faculté des Lettres et des Langues  
Département de langue et littérature arabes  

مليانةجامعة ـس   خم

واللغات داب   لية

ي العر دب و اللغة   قسم

ول  السدا امتحانات   رزنامة
  علوم اللغة:تخصص 1ماستر

 التاریخ التوقیت  المقیاس

 04/01/2016:اإلثنین 10:00 – 08:30 1تقنیات البحث

 05/01/2016:الثالثاء 12:00 – 10:30 1صوتیات

 06/01/2016:األربعاء 14:30 – 13:00 1لسانیات عامة

 07/01/2016:الخمیس 16:30 – 15:00 1أصول النحو

 09/01/2016:السبت 10:00 – 08:30 1بالغة

 10/01/2016:األحد 12:00 – 10:30 1فقه اللغة

 11/01/2016:اإلثنین 14:30 – 13:00 1نــــحو

 12/01/2016:الثالثاء 16:30 – 15:00 1لغة فرنسیة

  
 
 
 
 
  

 



الشعبيـة الديمقراطية ة زائر ا ـة ور م  ا

العلمي والبحث العا التعليم  وزارة

Université de khemis Miliana 
Faculté des Lettres et des Langues  
Département de langue et littérature arabes  

مليانةجامعة ـس   خم

واللغات داب   لية

ي العر دب و اللغة   قسم

ول  السدا امتحانات   رزنامة
  المعاصر مناهج النقد:تخصص 1ماستر

 التاریخ التوقیت المقیاس

 04/01/2016:اإلثنین 10:00 – 08:30 النظریات اللسانیة

 05/01/2016:الثالثاء 12:00 – 10:30 اللغة األجنبیة

 06/01/2016:األربعاء 14:30 – 13:00 المعجمیات

 07/01/2016:الخمیس 16:30 – 15:00 االجتماعيالمنهج التاریخي و 

 09/01/2016:السبت 10:00 – 08:30 المنهج النفسي واألنثربولوجي

 10/01/2016:األحد 12:00 – 10:30 المنهج البنیوي

 11/01/2016:اإلثنین 14:30 – 13:00 المنهج السیمیولوجي

 
  
  

 
 
 
 
  



الشعبيـة الديمقراطية ة زائر ا ـة ور م  ا

العلمي والبحث العا التعليم  وزارة

Université de khemis Miliana 
Faculté des Lettres et des Langues  
Département de langue et littérature arabes  

ـسجامعة   مليانةخم

واللغات داب   لية

ي العر دب و اللغة   قسم

ول  السدا امتحانات  رزنامة

  أدب جزائري:تخصص 1ماستر
 التاریخ التوقیت المقیاس

 04/01/2016:اإلثنین 10:00 – 08:30 النثر الجزائري القدیم

 05/01/2016:الثالثاء 12:00 – 10:30 الشعر الجزائري القدیم

 06/01/2016:األربعاء 14:30 – 13:00 األدبي الجزائري النقد

 07/01/2016:الخمیس 16:30 – 15:00  الحدیثة الروایة الجزائریة

 09/01/2016:السبت 10:00 – 08:30 تحلیل الخطاب

 10/01/2016:األحد 12:00 – 10:30 نظریة األدب

 11/01/2016:اإلثنین 14:30 – 13:00  تاریخ الجزائر

 12/01/2016:الثالثاء 16:30 – 15:00  الجزائریالمكتوب بالفرنسیةاألدب 

 13/01/2016:األربعاء 10:00 – 08:30  ترجمة

 
 
 
  
  



الشعبيـة الديمقراطية ة زائر ا ـة ور م  ا

العلمي والبحث العا التعليم  وزارة

Université de khemis Miliana 
Faculté des Lettres et des Langues  
Département de langue et littérature arabes  

مليانةجامعة ـس   خم

واللغات داب   لية

ي العر دب و اللغة   قسم

ول  السدا امتحانات   رزنامة
  اللغة علوم:تخصص 2ماستر

 التاریخ التوقیت المقیاس

 04/01/2016:اإلثنین 12:00 – 10:30 نحو  وظیفي

 05/01/2016:الثالثاء 14:30 – 13:00 علم الداللة

 06/01/2016:األربعاء 16:30 – 15:00 لسانیات النص

 07/01/2016:الخمیس 10:00 – 08:30 مناهج  البحث اللغوي

 09/01/2016:السبت 12:00 – 10:30 مصادر اللغة

 10/01/2016:األحد 14:30 – 13:00 تطبیقیةلسانیات 

 11/01/2016:اإلثنین 16:30 – 15:00 تعلیمیة اللغة

 12/01/2016:الثالثاء 10:00 – 08:30 ترجمة

 
 
 
  
 
 

 



الشعبيـة الديمقراطية ة زائر ا ـة ور م  ا

العلمي والبحث العا التعليم  وزارة

Université de khemis Miliana 
Faculté des Lettres et des Langues  
Département de langue et littérature arabes  

مليانةجامعة ـس   خم

واللغات داب   لية

ي العر دب و اللغة   قسم

ول  السدا امتحانات   رزنامة
  أدب جزائري :تخصص 2ماستر

 التاریخ التوقیت المقیاس

 04/01/2016:اإلثنین 12:00 – 10:30 تاریخ الصحافة الجزائریة

 05/01/2016:الثالثاء 14:30 – 13:00 أعالم الفكر الجزائري

 06/01/2016:األربعاء 16:30 – 15:00 المعاصرةالروایة الجزائریة 

 07/01/2016:الخمیس 10:00 – 08:30 النقد الجزائر ي المعاصر

 09/01/2016:السبت 12:00 – 10:30  دب الشعبي الجزائرياأل

 10/01/2016:األحد 14:30 – 13:00 نظریات نقدیة معاصرة

 11/01/2016:اإلثنین 16:30 – 15:00 علم المصطلح النقدي

 12/01/2016:الثالثاء 10:00 – 08:30  الشعر الجزائري المعاصر

 13/01/2016:األربعاء 12:00 – 10:30  ترجمة

  
 
  
  
  
  



الشعبيـة الديمقراطية ة زائر ا ـة ور م  ا

العلمي والبحث العا التعليم  وزارة

Université de khemis Miliana 
Faculté des Lettres et des Langues  
Département de langue et littérature arabes  

مليانةجامعة ـس   خم

واللغات داب   لية

ي العر دب و اللغة   قسم

ول  السدا امتحانات   رزنامة
  المعاصر مناهج النقد :تخصص 2ماستر

 التاریخ التوقیت المقیاس

 04/01/2016:اإلثنین 12:00 – 10:30 المنهج األسلوبي

 05/01/2016:الثالثاء 14:30 – 13:00 نظریات القراءة والتأویل

 06/01/2016:األربعاء 16:30 – 15:00  علم النص

 07/01/2016:الخمیس 10:00 – 08:30 المصطلح النقدي

 09/01/2016:السبت 12:00 – 10:30 الترجمة

 10/01/2016:األحد 14:30 – 13:00 المنهج التفكیكي

 11/01/2016:اإلثنین 16:30 – 15:00 الشعریة العربیة

  
  
 

 


